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PIEESS
O que é?
O Programa de Integração dos Estudantes da Escola Superior de Saúde
(PIEESS) é desenvolvido pelo Conselho Pedagógico da Escola Superior de Saúde (ESS/IPS),
em colaboração com os Coordenadores de curso e tem, como finalidade/objetivos,
promover a integração dos novos estudantes na ESS/IPS, Campus e cidade de Setúbal, e
fomentar o seu desenvolvimento pessoal e interpessoal no pressuposto de que a
integração é um dos motores para a promoção do sucesso académico..

INFORMAÇÕES ÚTEIS

No Campus do IPS tens diversos serviços à tua disposição. Pelo contexto atual de
pandemia, os horário s de atendimento deverão ser consultados nos sites específicos de
cada serviço.

A Divisão Académica do IPS localiza-se no piso 0 da ESCE/ESS - IPS onde podes obter
diversas informações sobre o teu curso e outros assuntos relacionados com as tuas
atividades académicas.

Atendimento ao público mediante marcação:
http://ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30688

Os Serviços de Ação Social (SAS) localizam-se em frente ao edifício da tua escola. O
principal objetivo da sua atividade é o de proporcionar as melhores condições de estudo
aos estudantes, sobretudo aos carenciados, através da disponibilização de um conjunto de
apoios diretos (atribuição de bolsas de estudo) e indiretos (alojamento na residência de
Santiago, Alimentação, Saúde com consultas e desporto).

https://sas.ips.pt/

A AAIPS (Associação Académica do IPS) localiza-se junto ao Edifício da
ESTSetúbal. Aqui poderás informar-te sobre os teus direitos enquanto estudante
do IPS e sobre outras atividades que a AAIPS esteja a organizar. Ao tornares-te
sócio da AAIPS poderás usufruir de descontos em várias atividades e serviços
dentro e fora do campus IPS.
www.aaips.pt

Podes sempre entrar em contacto com a tua associação através de
geral@aaips.pt ou telefone: 265 415 358

.

Na ESS/IPS (Edifício ESCE/ESS)

A Reprografia localiza-se no átrio da entrada
principal.

Horário de atendimento: 9:00 às 20:00

O Gabinete para Apoio Informático [Divisão Informática] da ESS localiza-se na Sala
A2.09. https://www.di.ips.pt/ A DI garante apoio técnico remoto através das seguintes vias:
Mensagem submetida para o Apoio Informático, utilizando o endereço
apoio.informático@ips.pt

A Biblioteca da ESS/ESCE localiza-se no 2º andar do edifício da ESS/ESCE. Oferece-te a
possibilidade de consultares livros e outros documentos que precises para as tuas atividades
letivas. https://bibliotecas.ips.pt/.

Fora do Campus IPS

A Residência de Estudantes de
Santiago está situada nas Manteigadas, a 2
km do campus do IPS e tem capacidade
para alojar 294 alunos.
https://sas.ips.pt/apoios-
sociais/alojamento

O Clube Desportivo do IPS está
localizado no Campus de Setúbal junto ao
edifício da ESE/IPS, dispõe de excelentes
instalações vocacionadas para a prática
desportiva.
https://sas.ips.pt/apoios-sociais/clube-
desportivo

Mapa de Setúbal Guia Turístico
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Calendário de atividades

Cerimónia de receção aos novos estudantes da ESS/IPS

19 de setembro 2022

Auditório Nobre da ESCE/ESS
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1
h

3
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• Abertura

• Mensagem da Presidente do IPS

• Provedora do Estudante do IPS

• Associação Académica do IPS

• Direção da ESS 

• Conselho de Representantes da ESS

• Conselho Técnico-Científico da ESS

• Conselho Pedagógico da ESS

• Internacionalização na ESS

• Departamentos (DCCL, DE, DF, DCS, DCB)

• Cursos de Licenciatura (CLE, CLF, CLTF)

• Tuna da ESS – SemperT’unos

PhotoPaper

19 de setembro 2022

Campus do IPS
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• Início na ESCE/ESS

Sessões de receção

19 de setembro 2022

Sala B1.13
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Receção aos estudantes pelo Conselho Pedagógico da ESS/IPS

1
5

h
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7
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Receção aos estudantes pela coordenação do CLEnfermagem

Receção aos estudantes pela coordenação do CLFisioterapia

Receção aos estudantes pela coordenação do CLETerapia da Fala

Visita guiada ao centro histórico da cidade de Setúbal 

20 de setembro 2022

Setúbal
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• Início no Mercado do Livramento


